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Närvarande: Se närvararolista nedan
Namn
Julia Granlund
Anna Tonner
Alva Helin
Natalie Zingmark
Claes Henriksson
Kelly Brandt
Johanna Lundström
Julia Waldhagen
Marika Westman
Amanda Uhlin
Karin Markendahl
Jonna Halonen
Ingeborg M. Sletmoen
Hugo Holsti Heijbel
Greta Gustafsson
Beata Ericson
Erik Adolfsson
Aylin Berber
Isabel N. Alarcon
Beatrice Marsilius
Tova Billstein
Erik Östling
Elin Rahmqvist
Johanna Lindstén
Dan Selsmark
Jean-Ling Yeung
Sascha Partanen
Anders Melander
Anna Kuhlefelt
Isak Søggard Vallinder
Araavind Sridhar
Nilanshu Gihosh
Kushagra Gupda

In

Ut

20.48 (4.4)
19.22 (4.0)
19.47 (4.2)

20.47 (4.4)
20.31 (4.3)
19.17 (4.0)
20.14 (4.3)

19.15 (4.0)
18.25 (2.11)
19.21 (4.0)
19.05 (3.3)
19.05 (3.3)
19.05 (3.3)
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Alishba Ghauri
Camille Dubois
Carolina Pouphina
Benjamin Nestorovic
Cecile Bouju

18.15 (1.9)
18.15 (1.9)

18.52 (3.2)
19.04 (3.3)
19.04 (3.3)
19.16 (4.0)

20.31 (4.3)

1. Formalia
1.1

Mötets öppnande

Marika förklarar mötet öppnat 18.02.

1.2

Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutade
att mötet är behörigt utlyst.

1.3

Anmälda förhinder

Daniel Thörnqvist, klubbmästare, fick förhinder precis innan mötet. Ellen
Kornfeld hörde även av sig med förhinder.

1.4

Närvarande

Se närvarolista ovan.

1.5

Val av mötesordförande

Mötet beslutade
att Marika Westman väljs till mötesordförande.

1.6

Val av mötessekreterare

Mötet beslutade
att Julia Waldhagen väljs till sekreterare.

1.7

Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade
att Anna Tonner och Alva Helin väljs till justerare.

1.8

Adjungeringar

Alla närvarande är sektionsmedlemmar.
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1.9

Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutar
att fastställa föredragningslistan med borttagning av punkt 3.4.

2. Diskussions- och informationspunkter
2.1

Information från Styrelsen

Julia G berättar om ändringen i PM om grafisk profil, som röstades igenom
på senaste styrelsemötet. Där uppdaterades Facebooksidans namn som
har ändrats med åren, samt Instagram las till som en av sektionens
kommunikationsmedel. Hon berättar även kring situation med Åreansvariga, där Chris Bay från ettan kontaktat Jessica Ruud och Sara
Värnqvist och varit med i planerings- samt bokningsprocessen. Frågan
var om Chris således skulle väljas in som Åreansvarig men utan ett val.
Styrelsen bedömde att det var bäst att konfirmera Chris som
Åreansvariga, även om situation inte var optimal. Inför nästa år bör det
ses över om fler Åreansvariga bör lysas till val. Julia G presenterar även
att W-samarbetet kommer ta plats på KTH i november, och att styrelsen
från Lunds och Uppsalas W-sektioner då kommer hit.
Julia avslutar även med att berätta att det är en person som söker
statister till en film om Energi och miljö, och hon kommer gå ut med
information i Facebook-gruppen.

2.2

Information från Revisorer

Anders och Dan introducerar sig och förklarar vad de gör just nu – främst
att sätta sig in i alla styrdokument.

2.3

Information från Studiemiljönämnden

Jenna introducerar sig som vice ordförande för Studiemiljönämnden, och
förklarar vad Studiemiljönämnden gör. Hon förklarar även det
återkommande stresshanteringseventet kommer ta plats i slutet av detta
år.

2.4

Information från Programansvarig student (PAS)

Siri är inte närvarande.

2.5

Information från Näringslivsgruppen (NLG)

Erik introducerar sig som ordförande för NLG. Ingeborg introducerar sig
som vice ordförande. De berättar att de precis rekryterat klart till
nämnden. De har också en workshop på gång - sista dag att anmäla sig är
idag 3/10 och anmälan finns på Facebook.

Mötesprotokoll SM1
2018-10-03
De berättar också att de har börjat leta efter en huvudsponsor och
förklarar hur Bergs och Kemis avtal fungerar. De undrar vad mötet tycker
om detta, och man får gärna höra av sig till NLG om man har några
problem eller frågor om detta.

2.6

Information från CLubWästeriet (CLW)

Kelly förmedlar information från Daniel – det är OktoBEER-fest pub
denna torsdag och Aspirantpub nästa vecka.

2.7

Information från Mottagningen

Mottagningen har inget att framföra.

2.8

Information från Jämlikhetsnämnden

Greta presenterar Jämlikhetsnämnden och berättar lite om deras arbete.
De kommer ha minst två event i höst, och man kan följa dem på Instagram
och Facebook för mer info.

2.9

Information från W-Inter

Julia G presenterar den info som Evelina, ordförande för W-Inter, har
förmedlat till henne:
W-Inter har precis börjat med buddys, och börjat planera event med Msektionen. De hoppas också att många har signat upp för Smart Cityeventet på tisdag nästa vecka.

2.10 Information från W:s Alumn- och
mentorskapsnämnd (WAM)
Anna K presenterar sig som ordförande och förklarar vad WAM sysslar
med. Hon meddelar att de kommer anordna en alumnipub den 13:e
oktober.

2.11 Information från Dubbelspexet
Dubbelspexet har inget specifikt att framföra.

2.12 Information från Konstwerket
Markus, ordförande, är inte närvarande.

2.13 Information från Sektionslokalsansvarig och
skyddsombud (SOS)
Katja är inte närvarande på mötet.

2.14 Information från Den som säljer grejer (DSSG)
Marika presenterar sig som DSSG, och berättar att owwarna är på väg.
Hon berättar även att det finns W-flaskor att köpa. Och att ”djup cyan”-
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märkena är på väg med rätt färg. Hon meddelar också att Owwegasquen
kommer vara den 2:a november.

2.15 Information från Åre-ansvariga
Åre-ansvariga är inte närvarande på mötet.

2.16 Information från Balansvarig
Balansvarig är en vakant post.

2.17 Information från W:s representanter i KF
Julia presenterar vad KF är samt att hon och Niklas är representanter för
W-sektionen där. Hon berättar att de funderar på att byta officiellt språk
under KF-mötena.

2.18 Information från THS Centralt
Julia presenterar information från THS centralt: det kommer vara en
sångtävling första december, mer info kommer på deras sociala medier.

3. Beslutspunkter
3.1

Proposition om revidering av verksamhetsplan
2018/2019

Julia W går igenom de olika ändringarna i verksamhetsplanen.
Marika öppnar upp för diskussion.
Anders tar upp att punkten 12.4 under Studiemiljönämnden är lite
oklart formulerad. Anders tar även upp ett förslag på omformulering.
Jenna svarar med att allt som står i verksamhetsplanen är ”måsten” men
att de fortfarande strävar efter mer som inte står specificerat.
Elin, SNO förra året, beskriver att de diskuterade den här punkten förra
året och säger att den kändes lite oklar då också men att man inte ville ta
bort den helt för att fortsätta sträva efter det som mål. Svårigheten är de
olika masterprogrammen.
Jenna har också ett förslag på formulering baserat på Anders förslag, och
yrkar på ändring:
12.4 Ha en ambition om att alla årskurser ska vara representerade
i Studiemiljönämnden. Åtminstone representanter från årskurs 1-2
ska finnas representerade.
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Anders jämkar sig och Styrelsen jämkar sig också.
Mötet beslutar
att anta revidering av verksamhetsplanen 18/19 med givet yrkande.

3.2

Proposition om revidering av budget 2018/2019

Natalie beskriver propositionen och att ändringarna är angivna i orange.
Hon går sedan igenom ändringarna steg för steg.
Marika öppnar för diskussion.
Johanna undrar om motivationen till det nya förslaget om NLG
överskrider budget, med tanke på att andra nämnder inte tjänar pengar
på samma sätt.
Julia förklarar att förslaget behöver underbyggas med fler ramar inför
kommande verksamhetsår. Och att 90% av de pengar som alltså tjänas
in utöver tilltänkt budgeten kan tillfalla sektionen, och att andra
nämnder således också gynnas av detta.
Anna T och Ingeborg instämmer.
Jenna undrar vad det som ska beslutas om. Julia tydliggör.
Julia W meddelar att det finns tydligare beskrivningar i worddokumentet.
Julia G tydliggör mer kring hur pengarna kan spenderas om det blir en
stor överskridning.
Alva förklarar lite mer kring hur styrelsen har tänkt när de tog emot
förslaget.
Anders förtydligar att detta förslag bara gäller för i år. Samt styrker för
mötet att möteshandlingar inte behöver gås igenom om ingen specifikt
ber om det.
Mötet beslutar
att anta revidering av budgeten 18/19.

3.3

Proposition om Bonsai

Julia G förklarar bakgrunden till propositionen.
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Marika öppnar upp för diskussion.
Mötet beslutar
att avsluta användningen av Bonsai campusapp.

3.4

JML-plan 2018/2019

Greta förklarar bakgrunden till JML-planen och yrkar på följande
ändringar:
-

Förklara förkortningarna WAM, NLG, CLW och SOS.
Att under 1.2.a lägga till Mottagningen som en av de verkande
parterna.
Att under 2.1.b ändra ordet jämställdhet till jämlikhet i den svenska
versionen.

Julia G meddelar att styrelsen ställer sig positiva till motionen men ber
JämN konkretisera målen lite tillsammans med nämnderna respektive
mål berör.
Anders tar upp att man under 3.2.a missat en förklarande * i texten. Och
att under 4.2.b så ligger b:et under raden.
Jenna undrar om styrelsen får ändra stavfel i styrdokument. Revisorerna
svarar att ja, det får man så länge det är tydligt att det är ett stav/skrivfel
och inte något som bör revideras om.
Greta jämkar sig med Anders ändringar.
Mötet beslutar
att avsluta JML-planen antas med givna ändringar.
Mötet tar paus 19.16.
Mötet tas upp 19.33.

4. Valärenden
Ingeborg M. Sletmoen lämnar mötet 19.22.

4.1

Val av Vice Jämo
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Valberedningen berättar att det finns en sökande, Greta Gustafsson.
Hon får presentera sig själv och svara på Valberedningens samt mötets
frågor.
Valberedningen går ut med Greta.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet beslutar
att Greta Gustafsson väljs till Vice Jämo 18/19.

4.2

Val av SNO

Greta Gustaf
Valberedningen berättar att det finns en sökande, Beatrice Marsilius.
Hon får presentera sig själv och svara på Valberedningen samt mötets
frågor.
Valberedningen går ut med Beatrice.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet beslutar
att Beatrice Marsilius väljs till SNO 18/10.

4.3

Val av Ettans representant

Valberedningen presenterar de två sökande, Karin Markendahl och Aylin
Berber.
Aylin går ut tillsammans med Valberedningen och Karin börjar
presentera sig själv och svara på Valberedningen samt mötets frågor.
Karin går ut tillsammans med Valberedningen och Aylin kommer in och
får presentera sig själv och svara på Valberedningen samt mötets frågor.
Aylin går ut igen tillsammans med Valberedningen och Karin kommer in
igen och får svara på de frågor som tillkom under Aylins utfrågning.
Mötet öppnar upp för diskussion.
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Julia G yrkar på sluten votering.
Mötet beslutar
att välja Karin Markendahl till Ettans representant.

4.4

Val av Bollkalle

Jonna Halonen lämnar mötet 20.48.
Valberedningen presenterar den enda sökande, Erik Adolfsson.
Han får presentera sig själv och svara på Valberedningen samt mötets
frågor.
Valberedningen går ut med Erik.
Mötet beslutar
att välja Erik Adolfsson till bollkalle.

4.5

Val av Balansvarig

Mötet beslutar
att bordlägga valet till SM2.

5. Övrigt
Marika som är DSSG berättar att hon arbetar för att ta fram minst ett nytt
sektionsmärke. Hon undrar vad sektionen anser angående hur processen ska
gå till.
Karin ger ett förslag om att ta fram tre prototyper och låta folk rösta.
Alva föreslår en pubkväll där folk kan få skissa och sedan ta fram prototyper
där. Natalie håller med.
Julia G säger att ritpub varit en framgångsrik idé tidigare och att märken inte
behöver röstas igenom på SM.
Anders tar upp att inget i stadgarna säger emot att fritt ta fram nya märken.
Erik frågar kring hur sektionen ställer sig till att ha fler eller färre märken.
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Marika tar upp att folk velat ha lite mindre W-iga märken och mer roliga som
fler utifrån sektionen också kan uppskatta.
Jenna tar upp att en märkes-tävling kan vara ett alternativ.
Erik tar upp att folk på Borde jag byta?-gasquen pratade om att starta en CLoch W-grupp för gyckel och sång.
Julia G berättar att det varit på tal och funnits intresse att starta upp Wrålet,
sektionens sångförening, och att det skulle kunna vara ett alternativ.
Jenna tar upp att någon från akademiskt intro också verkade sugen på att
starta upp kören i Wrålet.
Johanna lägger upp en länk angående Wrålet i Facebook-gruppen.

6. Mötets avslutande
Marika förklarar mötet avslutat 21.12.
Härmed intygas att följande personer har korrekturläst protokollet från detta
möte:
_______________________________
Mötesordförande, Marika Westman

_______________________________
Sekreterare, Julia Waldhagen

_______________________________
Justerare, Alva Helin

_______________________________
Justerare, Anna Tonner

